
1/2 
 

 
 

 

Dot. incydentu nr: 1402/14 

 

UCHWAŁA 

 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH 
 

Po rozpatrzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r., przedstawionych przez organizatora szkolenia 

informacji o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu Voyager 280, które 

wydarzyło się 17 sierpnia 2014 r., w Lesznie – lotnisko EPLS, działając w oparciu o art. 5 ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania 

wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 

94/56/WE
1
, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte 

w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończenia badania. 

Informacje/raport o zdarzeniu 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Uczeń-skoczek wykonywał 20 skok ze spadochronem, 3 w tym roku, (zadanie SL-1 – skok 

z samoczynnym otwarciem). Wysokość skoku 1000 m, samolot PZL-101. Z relacji wyrzucającego 

wynika, że oddzielenie od samolotu zostało wykonane nieprawidłowo i uczeń wykonał salto. Lewa 

noga dostała się w wyplatające się linki. Kilka linek znalazło się pod lewym kolanem ucznia, co 

spowodowało deformację czaszy i obroty spadochronu. Uczeń próbował uwolnić nogę z linek, 

a gdy stwierdził, że jest to niemożliwe wyczepił czaszę główną i pociągnął uchwyt wyzwalający 

spadochronu zapasowego. Gdy taśmy nośne czaszy głównej oddzieliły się od uprzęży, zadziałał 

system RSL. Wystartował pilocik sprężynowy spadochronu zapasowego, a linki czaszy głównej 

zsunęły się z nogi skoczka. Uczeń na prawidłowo wypełnionym spadochronie zapasowym 

wylądował na użytkowej części lotniska. Czasza główna wraz z zaplątaną w niej osłonką 

spadochronu zapasowego spadła obok lotniska. Skoczek nie odniósł obrażeń. Spadochron nie został 

uszkodzony.  

Przyczyna zdarzenia lotniczego: 

Nieprawidłowe oddzielenie się od statku powietrznego.  

Działania profilaktyczne podjęte przez organizatora szkolenia: 

Zaistniałe zdarzenie omówiono ze skoczkami. Z uczniami-skoczkami przeprowadzono dodatkowe 

zajęcia z postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dalsze wykonywanie skoków przez uczenia-

skoczka uwarunkowano pozytywnym wynikiem egzaminu z techniki skoku i postępowania 

w sytuacjach awaryjnych. 
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 Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35 
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Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Podpis nadzorującego badanie 

podpis na oryginale 

 


